Afdeling

Gipskamer
De gipsverbandmeester behandelt patiënten met aandoeningen aan het steun- en
bewegingsapparaat.
U kunt bijvoorbeeld terecht bij de gipsverbandmeester met een botbreuken of letsel van de gewrichtsbanden en pezen. Ook het
corrigeren van aangeboren aandoeningen zoals klompvoetjes behoren tot het aandachtsgebied van de gipsverbandmeester.
Op de Gipskamer wordt een aangedaan lichaamsdeel tijdelijk onbeweeglijk gemaakt, gecorrigeerd of ondersteund. Dit gebeurt op zo’n
manier dat de patiënt hier zo min mogelijk hinder van ondervindt in het dagelijks leven.

(073) 553 27 12
Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur

Praktische tips
Spoedvraag?
Heeft u buiten de openingstijden van de Gipskamer een dringend probleem met uw gipsverband, dan mag u contact opnemen met de
afdeling Spoedeisende Hulp (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/spoedeisende-hulp-seh) van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Douchehoes
Een gips- of kunststof verband mag niet nat worden. Gebruik daarom een douchehoes
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/douchehoes).

Krukkenverhuur SEH
Via de Spoedeisende Hulp kunt u elleboogkrukken (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/krukkenverhuur-spoedeisende-hulp) huren.

Uw afspraak in het ziekenhuis
Hoe bereidt u zich voor op uw afspraak in het ziekenhuis? Lees voor uw eerste afspraak op onze website alles over het voorbereiden
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/uw-polikliniekbezoek) van een afspraak in het ziekenhuis.

Bekijk uw zorgverzekering
Het is uw eigen verantwoordelijkheid na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg waarvoor u naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis komt.
Bekijk van tevoren uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/kosten-en-zorgverzekering).

MijnJBZ
Via de beveiligde website MijnJBZ (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/mijnjbz) kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens

inzien zoals die in het JBZ bekend zijn.

Gegevens delen
Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming
geven (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/gegevens-delen) om uw gegevens beschikbaar te stellen.

Uw rechten en plichten als patiënt
Als patiënt heeft u een aantal wettelijke rechten en ook een aantal wettelijke plichten. Hier vindt u een overzicht
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/regels-en-rechten).

Betrokken afdelingen
Diabetische Voetpolikliniek (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/diabetische-voetpolikliniek)
Spoedeisende Hulp (SEH) (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/spoedeisende-hulp-seh)
Orthopedie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/orthopedie)

Meer informatie
JBZ Zorgapp (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/jbz-zorgapp)
Download de JBZ Zorgapp voor meer informatie over de tapebehandeling bij enkelbandletsel, gipsverband en de operatie vanwege een
gescheurde achillespees.
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